GIMZETKA
Styczeń 2016
W tym numerze
oferujemy:
1. Dzień Babci
2. Dzień Dziadka
3. Święta w styczniu
4. Humor
5. Bezpieczeństwo
w czasie ferii
zimowych
6. Sudoku

DZIEŃ BABCI
Dzień Babci – święto obchodzone dla
uhonorowania babć; w dzień ten wnuki składają
życzenia swoim babciom. W Polsce obchodzone
21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i
Brazylii, a w Hiszpanii – 26 lipca. We Francji jest to
święto ruchome i obchodzone jest w pierwszą
niedzielę marca.
Pomysł powstania święta w Polsce pojawił się w
tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok
później święto to zaczął popularyzować „Express
Poznański”. W roku 1966 również „Express
Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia „dniem
babci”. Później powstała również tradycja
obchodzenia Dnia Dziadka

21 STYCZEŃ

DZIEŃ DZIADKA
Dzień Dziadka – rodzinne, świeckie święto,
obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu
uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że w ten
dzień wnuki składają życzenia swoim dziadkom, a
w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach
opiekuńczo-wychowawczych organizowane są
spotkania, pokazy artystyczne dzieci i
poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie
laurek.
Święto do Polski zostało przeniesione
prawdopodobnie z Ameryki w latach
osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało
się coraz popularniejsze.

22 STYCZEŃ

ŚWIĘTA W STYCZNIU
01 stycznia 2016, piątek:
Nowy Rok
Dzień Domeny Publicznej
06 stycznia 2016, środa:
Święto Trzech Króli
Dzień Filatelisty
07 stycznia 2016, czwartek:
Dzień Dziwaka
09 stycznia 2016, sobota:
Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia 2016, poniedziałek:
Dzień Wegetarian
Dzień Sprzątania Biurka
15 stycznia 2016, piątek:
Dzień Wikipedii
16 stycznia 2016, sobota:
Dzień Pikantnych Potraw
18 stycznia 2016, poniedziałek:
Dzień Kubusia Puchatka

21 stycznia 2016, czwartek:
Dzień Babci
22 stycznia 2016, piątek:
Dzień Dziadka
25 stycznia 2016, poniedziałek:
Dzień Sekretarki i Asystentki
Dzień Kryptologii
26 stycznia 2016, wtorek:
Światowy Dzień Celnictwa
Dzień Transplantacji
27 stycznia 2016, środa:
Dzień Pracownika Publicznych Służb
Zatrudnienia
Międzynarodowy Dzień Pamięci o
Ofiarach Holokaustu
28 stycznia 2016, czwartek:
Europejski Dzień Ochrony Danych
Osobowych
31 stycznia 2016, niedziela:
Światowy Dzień Trędowatych
Dzień Pamięci o Tragedii
Górnośląskiej 1945 roku

STYCZEŃ

HUMOR
Rodzina siedzi przy stole. Mały Tomek pyta się taty:
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z mamą?
Tata odkłada widelec i patrząc na żonę mówi:
- Widzisz, nawet dziecko tego nie rozumie...
Jak się nazywa człowiek bez lewej ręki, lewej nogi, lewego oka
i lewego ucha?
All right!
Dlaczego śnieg został uniewinniony?
Bo zaczął sypać
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał
IDIOTA. Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi:
- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę a nie się
podpisywać.
Mąż i żona oglądają horror. Nagle pokazuje się potwór.
Przestraszona żona krzyczy:
- O matko!
Mąż ze spokojem odpowiada:
- Hmm... Rzeczywiście podobna.
- Co robi traktor w salonie fryzjerskim?
- Warkocze.

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE
FERII ZIMOWYCH
PAMIĘTAJ!
Woda to żywioł, również zimą.
Korzystaj tylko ze specjalnie przygotowanych
lodowisk.
Unikaj nieznanych, zamarzniętych akwenów.
Przed wstąpieniem na lód:
1. Pamiętaj o sprawdzeniu jego grubości.
2. Jeżeli nie jesteś pewien czy jest bezpiecznie, nie ryzykuj, nie
wchodź na lód.
3. Pamiętaj o zmieniających się warunkach atmosferycznych
(odwilż, opady, zmienna temperatura) powodujących osłabienie
struktury lodu.
Na lodzie:
1. Unikaj miejscowego przeciążenia.
2. Nie trzymaj rąk w kieszeniach / ogranicza to Twoją swobodę,
uniemożliwiając reakcję w chwili załamania się lodu.
3. Po usłyszeniu trzeszczenia lodu natychmiast zawróć.
Gdy zauważymy osobę, pod którą załamał się lód w pierwszej
kolejności:
1. Sprawdzamy swoje bezpieczeństwo.
2. Wzywamy pomoc
3. Próbujemy podać szalik, linę, sanki itp. (jeżeli jest bezpiecznie)
osobie poszkodowanej, pamiętając, aby nie zbliżać się zbytnio do
tej osoby.
4. Po wydobyciu osoby poszkodowanej z wody przykryj ją, jeżeli to
możliwe, czymś ciepłym.
5. Czekaj na wezwaną pomoc.

Poznaj zasady bezpiecznych zabaw na lodzie
Jeżdżąc na łyżwach, korzystaj tylko z zorganizowanych i
nadzorowanych lodowisk. Nie wolno urządzać ślizgawek na
jeziorach, rzekach, stawach oraz innych zbiornikach
wodnych.
Niedopuszczalne są zabawy na zamarzniętych zbiornikach
wodnych oraz pływających krach.
Pamiętaj! Cienki i kruchy lód może się załamać pod ciężarem
człowieka – to jest główna przyczyna wielu wypadków i
utonięć w okresie zimowym.
Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek,
nurty rzek, ujścia kanałów, ujścia ścieków, ujęcia wody,
mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z
występującymi rysami i pęknięciami.
Do zjeżdżania na sankach, nartach lub urządzenia ślizgawki
wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego.
W zimie bądź szczególnie ostrożny - spadające sople lodu,
zaśnieżone i oblodzone chodniki mogą stać się przyczyną
wypadku.
W przypadku załamania lodu zagrożenie stanowi bardzo
niska temperatura wody
i otoczenia, zimowy strój oraz trudności z wydostaniem się
na powierzchnię lodu.
W takim przypadku wzywaj pomoc, połóż się płasko na
wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód. Staraj
się poruszać w kierunku brzegu, leżąc na lodzie.

SUDOKU

